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UMOWA O WSPÓŁPRACY 

 

zawarta w …………………………………., dnia ………………………………….,  

 

pomiędzy: 

 

 

………………………………………………………….. (imię i nazwisko Ucznia szczególnie uzdolnionego) 

zam…………………………………………………………………………………………………………………,  

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

reprezentowaną/ym przez przedstawiciela ustawowego (rodzica)/opiekuna prawnego/pełnomocnika1: 

………………………………………………………….. (imię i nazwisko), 

zwaną/ym dalej „Stypendystą”, 

 

a 

 

…………………………………………………………………………....... (imię i nazwisko nauczyciela/ 

pedagoga szkolnego/doradcy zawodowego) 

zam…………………………………………………………………………………………………………………,  

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

zwaną/ym dalej „Opiekunem  dydaktycznym”, 

 

wspólnie dalej zwanymi „Stronami” 

 

w zw. z § 12 ust. 1 Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości  

w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr XL/621/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 

sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 5511, z późn. zm.) (dalej jako Regulamin), 

Strony ustalają następującą treść umowy o opiekę dydaktyczną: 

 

§ 1 

 

Na mocy niniejszej umowy Opiekun dydaktyczny zobowiązuje się nieodpłatnie sprawować opiekę 

dydaktyczną nad Stypendystą w zakresie realizacji w roku szkolnym 2019/2020 Indywidualnego Planu 

Rozwoju (dalej jako IPR) finansowanego ze środków stypendium przyznanego w ramach projektu  

pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej pn. Wiedza  

i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów 

zdolnych, typ A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

 

                                                           
1Jeśli Stypendystą jest pełnoletni uczeń mający pełną zdolność do czynności prawnych należy 
wykreślić. Jeśli Stypendystą jest uczeń niepełnoletni/niemający pełnej zdolności do czynności prawnych 
- niepotrzebne skreślić. 
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§ 2 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że: 

1) niniejsza umowa zostaje zawarta pod warunkiem uzyskania przez Stypendystę stypendium,  

o którym mowa w § 1 (warunek zawieszający), z zastrzeżeniem, że realizacja IPR nie została 

rozpoczęta. W przypadku rozpoczęcia realizacji IPR przed uzyskaniem przez Stypendystę 

stypendium niniejsza umowa wiąże strony od dnia rozpoczęcia realizacji IPR. 

2) wspólnie i w porozumieniu opracowały IPR.  

2. Celem opieki dydaktycznej, o której mowa w § 1, w szczególności jest: 

1) pomoc Stypendyście w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów,  

2) wsparcie Stypendysty w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, 

3) aktywna współpraca ze Stypendystą, 

4) monitorowanie osiągnięć edukacyjnych Stypendysty. 

3. Opiekun dydaktyczny zobowiązuje się pomóc Stypendyście w opracowaniu sprawozdania  

z realizacji IPR (w tym jego korekty). 

4. Opiekun dydaktyczny zobowiązuje się wykonać zlecenie osobiście, bez powierzania osobom 

trzecim zadania, o którym mowa w § 1.  

 

§ 3 

 

Każda ze Stron upoważniona jest do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem miesięcznego 

terminu wypowiedzenia, jedynie z ważnych powodów, przez które w szczególności rozumie się: 

1) utratę stanowiska nauczyciela/pedagoga szkolnego/doradcy zawodowego w szkole, 

do której uczeń uczęszcza lub zawieszenie w wykonywaniu ww. czynności, 

2) chorobę uniemożliwiającą dalsze wykonywanie zadania, o którym mowa w § 1, 

3) trudną sytuację rodzinną/osobistą którejkolwiek ze Stron. 

 

§ 4 

 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

 

………………………………………………….. 

podpis Opiekuna dydaktycznego  

…………………………………………………..         

podpis Wnioskodawcy 

 
 

  


